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ABSTRAKSI

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PPh BADAN  
DI KPP SURAKARTA PERIODE 2001–2004

Wahyu Harjanti
F.3402059

Sesuai dengan komitmen Pemerintah di dalam pembiayaan negara, di mana 
setelah sektor migas sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai sumber penerimaan 
negara dan guna melepaskan dari ketergantungan terhadap hutang luar negeri, maka 
penerimaan pajak dijadikan sebagai tulang punggung pemerintah di dalam membiayai 
kegiatannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Departemen 
Keuangan diberi wewenang dan tugas untuk mengelola penerimaan pajak tersebut. 
Seperti yang terlihat pada struktur RAPBN setiap tahunnya rencana atau target 
penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan, sehingga semua pihak terutama 
DJP dituntut bekerja keras untuk dapat merealisasikannya, termasuk Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta sebagai instansi vertikal DJP di daerah.

Adapun Seksi PPh Badan yang merupakan salah satu unit yang berada dalam 
struktur organisasi KPP Surakarta, mempunyai beban tugas untuk mengamankan 
target penerimaan pajak terutama dari jenis penerimaan PPh Badan. Untuk 
mengetahui efektivitas penerimaan PPh Badan tersebut, antara lain dengan 
memperbandingkan antara realisasi dengan target penerimaannya, karena ini pun 
merupakan salah satu parameter yang digunakan juga untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan kinerja.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, diketahui bahwa 
realisasi penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta dari tahun anggaran 2001–2004 
mampu melampaui rencana yang telah ditetapkan. Persentase efektivitas penerimaan 
PPh Badan periode 2001–2004 rata-rata di atas 100%, yaitu sebesar 102,15%. 
Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 159,07%. Dengan 
demikian penerimaan PPh Badan selama periode 2001–2004 dapat dikatakan efektif.
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MOTTO

“Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan 

orang-orang yang berilmu pengetahuan.”

(QS. Al Mujaadilah : 11).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 519/KMK.01/2003 

tanggal 02 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal 

Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta merupakan instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Tengah II. Berikut ini secara singkat 

dapat diuraikan gambaran umum tentang Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Surakarta

Sejak jaman kolonial Belanda, kantor yang mengelola pajak seperti yang 

dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Surakarta sudah ada, dengan berbagai 

perkembangan nama maupun jenis pajak yang dikelola secara ringkas sejarah 

berdirinya adalah sebagai berikut.

Sebelum tahun 1966, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta berbentuk 

Kantor Dinas Luar Tingkat I (KDL Tk.I) Surakarta dibawah wewenang 

wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta, sebagaimana KDL 

Tk.I Klaten.

Pada Tahun 1966, dengan pertimbangan semakin banyaknya jumlah 

Wajib Pajak dan semakin besarnya jumlah penerimaan pajak, maka KDL Tk.I 

Surakarta ditingkatkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta (KIK

Surakarta) yang membawahi diantaranya  KDL Tk.I Klaten. Sehingga KDL 
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Tk.I Surakarta dan Klaten menjadi lepas dari Kantor Inspeksi Keuangan 

Yogyakarta.

Pada akhir tahun 1966, semua Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) di 

seluruh Indonesia diubah atau diganti namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak

(KIP), termasuk KIK Surakarta diubah namanya menjadi Kantor Inspeksi 

Pajak Surakarta (KIP Surakarta) yang bertipe B2, dengan wilayah kerja se-eks 

Karesidenan Surakarta.

Pada tanggal 1 April 1989, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 

Tahun 1988 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 

tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal 

Pajak, KIP Surakarta dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Tipe B, dengan wilayah kerjanya :

a. Kotamadya Surakarta – Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa) Surakarta 

Tipe A.

b. Kabupaten Sragen – Kapenpa Sragen Tipe B.

c. Kabupaten Karanganyar – Kapenpa Karanganyar Tipe B.

2) Kantor Pelayanan Pajak Klaten Tipe B, dengan wilayah kerjanya :

a. Kota Administratif Klaten – Kapenpa Klaten Tipe A.

b. Kabupaten Boyolali – Kapenpa Boyolali Tipe B.

c. Kabupaten Sukoharjo – Kapenpa Sukoharjo Tipe B.

d. Kabupaten Wonogiri – Kapenpa Wonogiri Tipe B.
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3) Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (UPP) Surakarta Tipe B, dengan 

wilayah kerjanya se-eks Karesidenan Surakarta (wilayah kerja eks Kantor 

Inspeksi Pajak Surakarta). 

Teknis pelaksanaan pemecahan tersebut dengan catatan :

 Realisasi pemecahan ke UPP Surakarta efektif per tanggal 2 Oktober 1989 

dengan adanya Nota Dinas Pengalihan Tugas Nomor : ND-23/

WPJ.08/KP.14/1989 tanggal 29 September 1989 yang mengalih tugaskan

sejumlah 11 (sebelas) pegawai KIP Surakarta ke UPP Surakarta.

 Realisasi pemecahan ke KPP Klaten efektif per tanggal 1 Desember 1989 

dengan adanya Nota Dinas Pengalihan Tugas Nomor : ND-28/

WPJ.08/KP.14/1989 tanggal 28 Nopember 1989 yang mengalih tugaskan 

sejumlah 66 (enam puluh enam) pegawai KIP Surakarta ke KPP Klaten.

 Pegawai eks KIP Surakarta yang masih tersisa menjadi pegawai pada 

Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, keadaan per 1 Desember 1989 jumlah 

pegawai yang masih tersisa sebanyak 114 orang yang berstatus pegawai 

eselon V dan petugas.

Sejak tanggal 29 Maret 1994, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

RI Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta 

menjadi Tipe A sampai sekarang yang memiliki wilayah kerja meliputi : 

a. Kotamadya Surakarta – Kapenpa Surakarta yang berkedudukan di 

Boyolali.

b. Kabupaten Karanganyar.
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c. Kabupaten Boyolali.

d. Kabupaten Sragen – Kapenpa Sragen yang berkedudukan di Sragen.

2. Struktur dan Job Discribtion Organisasi KPP Surakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 535/KMK.01/ 2001 

struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Umum (Subag umum) 

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata 

usaha, kepegawaian, laporan, keuangan, dan rumah tangga. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, Subbagian Umum mempunyai fungsi :

1. Pengurusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.

2. Pengurusan keuangan.

3. Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.

Susunan Organisasi Sub Bagian Umum terdiri dari :

1. Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian.

2. Koordinator Pelaksana Keuangan.

3. Koordinator Pelaksana Rumah Tangga.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas membantu 

melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi serta 

pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta 

melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut Seksi PDI mempunyai fungsi :
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1. Pengumpulan dan pengolahan data.

2. Penyajian informasi.

3. Penggalian potensi pajak.

4. Ekstensifikasi wajib pajak.

Susunan Organisasi Seksi PDI terdiri dari :

1. Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi I.

2. Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi II.

3. Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi III.

c.   Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) 

Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan 

tata usaha wajib pajak, penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan 

serta penerbitan surat ketetapan pajak. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut, Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai fungsi:

1. Pendaftaran wajib pajak.

2. Penatausahaan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan 

Tahunan.

3. Pengurusan kearsipan berkas Wajib Pajak.

4. Penyiapan bahan penerbitan surat ketetapan pajak.

Susunan Organisasi Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari tiga 

Koordinator Pelaksana yaitu : 

1. Kordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu.

2. Koordinator Pelaksana Surat Pemberitahuan Pajak.

3. Koordinator Pelaksana Ketetapan dan Arsip WP.
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d.   Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

    Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan 

urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, 

memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan 

verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi mempunyai fungsi:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi.

2. Penerimaan, penatausahaan, dan pengecekan Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

3. Penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa 

Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

4. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang 

tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

5. Pengurusan fiskal luar negeri.

Susunan Organisasi Seksi PPh OP terdiri dari : 

1. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi I.

2. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi II.

e.   Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan 

penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan 
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menyusun laporan pembayaran masa, serta melakukan verifikasi atas 

Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pajak Penghasilan Badan 

mempunyai fungsi:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan 

Badan.

2. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Penghasilan Badan.

3. Penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa 

Pajak Penghasilan Badan.

4. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak 

Penghasilan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak 

memasukkan Surat Pemberitahuan.

Susunan Organisasi Seksi Pajak Penghasilan Badan terdiri dari :

1. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Badan I.

2. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Badan II.

f. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pot/Put PPh)

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai 

tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat 

Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa 

serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan 

Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Untuk 
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menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemotongan dan Pemungutan 

Pajak Penghasilan mempunyai fungsi:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atas pemotongan 

dan pemungutan Pajak Penghasilan.

2. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan 

Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

3. Penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa atas 

pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

4. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas 

pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, wajib pajak yang 

tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

Susunan Organisasi Seksi Pot/Put PPh terdiri dari :

1. Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Penghasilan I.

2. Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan Pajak 

Penghasilan II.

g. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya 

(PPN dan PTLL)

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya 

mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat 

Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan 

Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa, 

melakukan urusan konfirmasi Faktur Pajak, serta melakukan urusan 
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verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai fungsi:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung 

Lainnya.

2. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas Barang Mewah, 

dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

3. Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena 

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan 

Pajak Tidak Langsung Lainnya.

4. Konfirmasi Faktur Pajak.

5. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, 

Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak 

memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

Susunan Organisasi Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak 

Langsung Lainnya terdiri dari tiga koordinator pelaksana, yaitu:

1. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Industri.

2. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan.
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3. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak 

Langsung Lainnya.

h.   Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 

piutang pajak dan penagihan wajib pajak. Untuk menyelenggarakan tugas 

tersebut, Seksi Penagihan mempunyai fungsi:

1. Penatausahaan piutang pajak.

2. Penyiapan Surat Tegoran dan pengurusan penagihan paksa.

Susunan Organisasi Seksi Penagihan terdiri dari :

1. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak.

2. Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif.

i.    Seksi Penerimaan dan Keberatan (Pen-Keb)

Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan 

menyelesaikan keberatan serta perselisihan perpajakan. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Penerimaan dan Keberatan 

mempunyai fungsi :

1. Rekonsiliasi dan pengolahan Surat Setoran Pajak.

2. Penatausahaan penerimaan pajak.

3. Pengurusan restitusi.

4. Penyelesaian keberatan pajak.

5. Penyelesaian perselisihan perpajakan.
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Susunan Organisasi Seksi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari tiga 

koordinator pelaksana, yaitu:

1. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Penerimaan Restitusi Pajak dan 

Rekonsiliasi.

2. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Penghasilan.

3. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Tidak Langsung Lainnya.

3.   Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta

Kantor Pelayanan Pajak Surakarta berada di lokasi yang strategis dan 

mudah untuk ditemukan. Hal ini berkaitan dengan perannya untuk selalu 

memberikan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat, khususnya 

Wajib Pajak secara pasti. Lokasi atau tempat kedudukan Kantor Pelayanan 

Pajak Surakarta beralamatkan di Jalan K.H. Agus Salim No. 1 Surakarta.

4.   Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta

Kantor Pelayanan Pajak Surakarta mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap 

Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam 

wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta 

menyelenggarakan fungsi :

 Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 

pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak;

 Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat 

Pemberitahuan Masa serta berkas Wajib Pajak;

 Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung 

lainnya;

 Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian 

keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;

 Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;

 Penerbitan surat ketetapan pajak;

 Pembetulan surat ketetapan pajak;

 Pengurangan sanksi pajak;

 Penyuluhan dan konsultasi perpajakan;

 Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.

5. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

a. Visi
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Direktorat Jenderal Pajak bertekad menjadi model pelayanan 

masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan 

kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Adapun ciri-

cirinya antara lain adalah:

1. Aparat berintegritas tinggi dan profesional.

2. Berkinerja tinggi dan setara dengan kinerja instansi perpajakan negara-

negara maju.

3. Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh.

4. Kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik dan 

internasional.

5. Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang 

tinggi.

b. Misi

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan 

dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian 

pembiayaan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Perpajakan 

dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, dengan batasan-

batasan antara lain:

 Tingkat Tax Ratio, Coverage ratio dan Compliance Ratio yang tinggi;

 Pajak mampu berperan utama membiayai defisit APBN;

 Kebijaksanaan perpajakan netral dan non distortion;

 Mampu mendukung kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, 

sosial, dan politik;
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 Cost of Collection yang rendah.  

Nilai acuan (reference value) yang dipakai dalam rangka 

menjalankan misi Direktorat Jenderal Pajak di atas adalah :

 Profesionalisme (integritas, disiplin, dan kompetensi);

 Transparansi;

 Akuntanbilitas;

 Pelayanan publik prima;

 Agen pemberdayaan dan Pemberadaban Masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai kelanjutan perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam 

mengisi kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia sedang giatnya 

mengadakan pembangunan. Pembangunan Negara Republik Indonesia untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu perlu 

dilakukan secara bertahap, yang dituangkan dalam Program Pembangunan 

Nasional lima tahun (PROPENAS) dan selanjutnya dirinci dalam Rencana 

Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). APBN terdiri dari Pos Pendapatan Negara dan Hibah, 

Pos Belanja Negara, Pos Surplus/Defisit Anggaran, dan Pos Pembiayaan.

Pos Pendapatan Negara dalam APBN, salah satunya bersumber dari 

Penerimaan Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi di bawah 

naungan Departemen Keuangan mempunyai tugas menghimpun penerimaan 
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perpajakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangannya, setelah reformasi perpajakan (tax reform) 1983 terjadi 

perubahan mendasar ke arah pembaruan dalam sistem perpajakan nasional. Selain

mengubah sistem dan mekanisme pemungutan pajak juga mengubah cara 

pandang pengenaan pajak terhadap masyarakat, yaitu :

 Pemungutan pajak merupakan perwujudan peran serta dan pengabdian 

masyarakat secara langsung terhadap pembangunan nasional.

 Masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang (self assessment).

Bila semula dengan sistem official assessment, besarnya pajak yang terutang 

yang harus dibayar masyarakat dihitung oleh kantor pajak. Dengan sistem ini, 

banyak yang beranggapan dan memberikan kesan bahwa penetapan pajak 

dilakukan sepihak, sehingga pajak dianggap sebagai momok, karena setiap saat 

dianggap bisa muncul ketetapan pajak yang mungkin tidak diduga sebelumnya.

Dengan sistem self assesment, masyarakatlah yang paling menentukan dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib 

Pajak, menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar pajaknya sendiri ke 

bank persepsi atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP). Diantaranya, PPh Pasal 25 Badan yang dihitung dan dibayar sendiri oleh 

Wajib Pajak tiap bulan, dan PPh Pasal 29 Badan tiap tahun. Dengan demikian, 

masyarakat Wajib Pajak mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar 

dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan dengan semua peraturan 
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pelaksanaannya. Dan KPP lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina, dan 

penyedia fasilitas.

KPP hanya melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan, apakah 

masyarakat telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-

Undang Perpajakan. Sedangkan kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan, 

bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak. Bila ada yang belum atau tidak sesuai, akan dihitung kembali besarnya 

pajak yang terutang, dan diterbitkan surat ketetapan pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

jauh seberapa efektifnya pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak Badan untuk periode tahun 2001-2004 ke dalam Tugas Akhir yang 

berjudul ”EFEKTIVITAS PENERIMAAN PPh BADAN DI KPP 

SURAKARTA PERIODE 2001-2004”.

C. Pembatasan Masalah

Terdapat berbagai cara untuk mengevaluasi penerimaan PPh badan. Namun 

dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah pada efektif 

tidaknya pemungutan PPh Badan terhadap penerimaan pajak, yaitu : dengan 

membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi sesungguhnya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah-

masalah penelitian sebagai berikut :
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1. Apakah realisasi pemungutan PPh Badan terhadap rencana penerimaan pajak 

di KPP Surakarta untuk periode 2001-2004, sudah efektif?

2. Kendala- kendala yang dihadapi KPP dalam pemungutan pajak?

3. Upaya-upaya yang dilakukan KPP dalam meningkatkan penerimaan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Badan di KPP 

Surakarta periode 2001-2004.

2. Mengetahui berbagai upaya  yang dilakukan fiskus  dalam mengatasi  kendala 

yang dihadapi dalam pemungutan pajak.

3. Mengetahui berbagai upaya yang dilakukan fiskus dalam meningkatkan 

penerimaan PPh Badan.

F. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

penerimaan PPh Badan.

2. Memberikan sumbang saran terbaik dalam mengambil langkah-langkah upaya 

peningkatan penerimaan PPh Badan.

3. Menambah wawasan bagi penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang 

didapatkan di bangku kuliah.
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4. Sebagai referensi yang memberikan informasi dalam melakukan studi banding 

terhadap permasalahan yang sama dan mengembangkan penelitian yang 

sejenis di masa mendatang.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada 

dalam penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang 

cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami 

lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soekanto,1984: 6 ).

Dalam suatu penelitian untuk memperoleh suatu hasil yang valid dan reabel, 

maka diperlukan adanya metodologi, dimana metodologi mempunyai fungsi 

untuk memberikan patokan atau pedoman dalam menganalisis, mempelajari dan 

memahami keadaan yang dihadapi peneliti dalam suatu penelitian (Soekanto, 

1986: 43).

1. Jenis penelitian

Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang  bertujuan untuk menyajikan suatu 

profil atau menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan suatu fenomena 

yang diteliti dari perspektif individual, organisasi, industri dan perspektif 

lainnya (Hermawan, 2004 : 34). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi 

kasus, melalui:

- Identifikasi masalah yang timbul;

- Wawancara dan pengamatan langsung;

- Analisis data dan informasi.



19

2. Jenis data

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di 

lapangan, berupa sejumlah informasi, keterangan, dan sikap / perilaku atau 

hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data sekunder

Yaitu data yang menunjang dan mendukung data primer, diperoleh 

melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, 

literature, makalah, jurnal, dan sumber tertulis lain yang terkait dengan 

masalah yang diteliti.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait 

yang berwenang di KPP. Dan dari sumber data di KPP Surakarta berupa 

Laporan Penerimaan Pajak KPP Surakarta periode 2001-2004.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan 

perundang-undangan perpajakan, literature, makalah, jurnal, dan sumber 

tertulis lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data primer, maka digunakan teknik pengumpulan 

data primer yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu,  percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu 
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pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Lexy J. Moleong 2001: 135).

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder digunakan teknik 

pengumpulan data studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari serta memahami buku-buku, artikel, perundang-undangan serta 

karangan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Analisis data 

Setelah data dikumpulkan dari tempat penelitian maka tahap selanjutnya 

adalah analisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab 

permasalahan.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- Analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis dan lisan juga perilakunya yang nyata, yang 

diteliliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh  (Soekanto,  1984 : 250) 

berupa gambaran umum instansi KPP Surakarta.

- Analisis data kuantitatif berupa data rencana dan realisasi penerimaan  

PPh Badan  Tahun Anggaran 2001-2004.
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BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek 

Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

dalam tahun pajak. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana 

telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000, yang 

dimaksud dengan Subjek Pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum 

terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau 

berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sedangkan Warisan yang 

belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, 

menggantikan mereka yang berhak (ahli waris). Penunjukan warisan yang 

belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar 

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap 

dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan 

orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 
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usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer,  perseroan  lainnya,  Badan  Usaha  Milik  Negara 

atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, 

bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Badan Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan 

oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia.

Ditinjau dari tempat kedudukan dan atau tempat tinggal, Subjek 

Pajak dapat dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak 

luar negeri. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :

1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang 

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat 

untuk bertempat tinggal di Indonesia;

2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak.



23

Sedangkan yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah :

1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

2) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak yang dimaksud tersebut, berdasarkan Pasal 2 UU No. 6 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU 

No. 16 Tahun 2000 wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). Demikian halnya dengan Subjek Pajak yang terdaftar pada 

Kantor Pelayanan Pajak Surakarta telah mendapatkan NPWP.

b. Objek Pajak

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak selama tahun pajak, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang 
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berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh;

2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

3) laba usaha;

4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai  biaya;

6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang;

7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa 

hasil usaha koperasi;

8) royalti;

9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 
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13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14) premi asuransi; 

15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas;

16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak.

Dengan demikian, pengertian penghasilan dapat dikelompokkan dalam 

empat kelompok, yaitu :

1) penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas 

seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, 

aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.

2) penghasilan dari usaha dan kegiatan.

3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, baik yang berupa 

harga gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, deviden, sewa, 

keuntungan, penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk 

usaha dan sebagainya.

4) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat 

diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok di atas, seperti 

keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs 

mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi 

asuransi, hadiah undian dan sebagainya.
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c. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Wajib Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan 

pembukuan di Indonesia, sehingga dari pembukuan tersebut dapat 

dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak berdasarkan undang-undang 

PPh.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan sebagai dasar penerapan 

tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak. Untuk Wajib 

Pajak Badan, besarnya PKP sama dengan penghasilan netonya (laba 

usaha), yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan 

oleh undang-undang PPh. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 

atau perorangan, besarnya PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi 

dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun demikian, khusus 

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau perorangan yang peredaran brutonya 

dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), 

boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada 

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari 

tahun pajak yang bersangkutan. 

Meskipun diperbolehkan menghitung penghasilan netonya dengan 

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Wajib Pajak Orang 

Pribadi tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur 
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dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan cara 

menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Badan yaitu :

PKP = Penghasilan Neto (Laba Usaha)
= Penghasilan Bruto – Biaya

d. Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Yang Terutang

Dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan 

Kena Pajak (PKP).

Besarnya PPh = Tarif Pajak  x  PKP

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No.17 Tahun 

2000, Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi 

Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai 

berikut:

Tarif Pajak Penghasilan WP Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah)

10%
(sepuluh persen)

di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) s.d. Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah)

15%
(lima belas persen)

di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah)

30%
(tiga puluh persen)
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2. Pelunasan Pajak Penghasilan

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak 

dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan 

dan pemungutan pajak oleh pihak lain (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24), serta 

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri (PPh Pasal 25), yang 

dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. Pelunasan pajak tahun berjalan tersebut merupakan angsuran 

pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang 

untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali untuk penghasilan yang 

pengenaan pajaknya bersifat final.

Pada akhir tahun, Wajib Pajak mengadakan perhitungan kembali 

untuk mengetahui jumlah PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29), 

yaitu dengan menghitung sendiri jumlah PPh terutang untuk suatu tahun 

pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.

B. Analisis Dan Pembahasan

1. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak

a. Rencana Penerimaan Pajak

Setelah sektor migas tidak dapat diandalkan lagi sebagai sumber 

penerimaan negara, sektor nonmigas berupa penerimaan pajak merupakan 

suatu alternatif yang cukup potensial. Hal ini terlihat dengan jelas pada 

struktur RAPBN yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. 
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Struktur RAPBN yang menempatkan posisi pajak seperti itu, 

menunjukkan bahwa pajak tidak lagi bersifat komplementer, tetapi lebih 

merupakan penopang utama RAPBN. Rencana penerimaan pajak atau 

target pajak yang selalu meningkat menuntut kerja keras dari seluruh 

pihak, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pihak yang diberi 

wewenang untuk mengelola penerimaan pajak. Demikian pula Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) selaku kantor instansi vertikal DJP di daerah, 

karena target penerimaan yang dibebankan pada masing-masing KPP 

tentunya mengalami kenaikan pula setiap tahunnya, termasuk KPP 

Surakarta. 

Hal ini dikarenakan rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan 

dalam RAPBN tersebut oleh Menteri Keuangan dilimpahkan kepada DJP 

untuk direalisasikan. Kemudian oleh Dirjen Pajak, rencana atau target 

penerimaan tersebut dibagi merata ke setiap Kanwil DJP. Selanjutnya 

setiap Kanwil akan membagi target penerimaan pajak itu ke setiap KPP 

yang berada dalam wilayah wewenangnya. Dan pada akhirnya, setiap KPP 

akan membagi tugas merealisasikan target penerimaan tersebut per jenis 

penerimaan yang ada tiap Seksi yang terkait. Dalam pembagian rencana 

atau target penerimaan pajak tersebut, selalu mempertimbangkan 

perkembangan penerimaan pajak masing-masing kantor yang tertuang 

dalam Laporan Penerimaan Pajak (LPP) dan disesuaikan dengan potensi 

penerimaan yang masih ada pada masing-masing kantor (Kanwil/KPP).
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b. Realisasi Penerimaan Pajak

Salah satu parameter keberhasilan kinerja Kantor Pelayanan Pajak 

adalah seberapa besar tingkat penerimaan pajak yang telah dicapai 

dibandingkan dengan rencana. Penerimaan pajak merupakan bukti nyata 

keberhasilan suatu KPP dalam memenuhi target yang telah dibebankan 

kepadanya. Keberhasilan penerimaan pajak juga merupakan bukti semakin 

baik kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya membayar pajak. 

Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah adalah salah 

satu syarat keberhasilan pengumpulan pajak dari masyarakat. Oleh karena 

itu, diperlukan langkah-langkah strategi dalam mengamankan target 

penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Demikian halnya dengan Seksi PPh Badan yang merupakan salah 

satu unit yang berada dalam struktur organisasi KPP Surakarta, 

mempunyai beban tugas untuk mengamankan target penerimaan pajak 

dari jenis penerimaan PPh Badan.

2. Evaluasi Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Badan di KPP 

Surakarta Periode 2001–2004

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PPh Badan periode 2001–

2004, dalam pelaksanaan penelitian ini penulis akan menggunakan teknik 

analisis kuantitatif (menggunakan angka atau rumus), yaitu 

memperbandingkan antara realisasi dengan target penerimaan PPh Badan di 

KPP Surakarta. 

Berikut ini terdapat beberapa definisi mengenai efektivitas, yaitu :
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a. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau 

peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

(Handoko, 2003 : 7).

b. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang 

dikehendaki, kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan 

maksud tertentu dan memang dikehendaki maka orang itu dikatakan 

efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana 

yang dikehendaki (Gie, 1997 : 108).

c. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak 

dan potensi pajak dengan asumsi semua wajib pajak membayar pajak 

masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang (Devas, 1996 : 

144).

d. Efektivitas adalah tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan 

atau dapat pula berarti tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara 

maksimal (Gitosudarmo dan Mulyono, 1996:7).

Dari uraian tersebut di atas, maka untuk menghitung efektivitas dapat 

diukur dengan membandingkan antara hasil aktual dengan tujuan yang 

direncanakan dan standar (Gitosudarmo dan Mulyono, 1996). Sehingga 

efektivitas penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta periode 2001–2004 dapat 

dirumuskan sebagai berikut :

Efektivitas   =
Realisasi Penerimaan PPh Badan

X  100%
Rencana Penerimaan PPh Badan
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Tabel II.1

Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Badan

Kantor Pelayanan Pajak Surakarta
Periode 2001 – 2004

Tahun
Anggaran

Rencana Penerimaan
PPh Badan

Realisasi Penerimaan
PPh Badan

2001
2002
2003
2004
2005

22.361.000.000
25.766.980.000
20.394.400.000
29.290.000.000
32.511.890.000

18.657.473.677
13.784.198.297
20.883.683.102
46.592.923.720

--
Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Surakarta, data diolah

Tabel II.1 di atas memperlihatkan data realisasi PPh Badan terhadap 

rencana penerimaannya selama empat tahun terakhir. Dari data tersebut dapat 

dilihat bahwa realisasi penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2001 realisasi penerimaan PPh Badan sebesar 

Rp18.657.473.677,00 dan pada tahun 2002 penerimaan turun menjadi 

Rp13.784.198.297,00 atau sebesar 26,12% dari realisasi penerimaan PPh Badan 

tahun 2001. Hal ini disebabkan antara lain : banyak Wajib Pajak yang 

mengajukan restitusi PPh, karena kelebihan pembayaran PPh yang terjadi pada 

tahun 2001 baru bisa dicairkan di tahun 2002. Jumlah restitusi PPh Badan yang 

telah dicairkan selama tahun 2002 hingga mencapai Rp4.554.482.409,00. 

Sehubungan dengan banyak Wajib Pajak mengalami lebih bayar PPh pada tahun 

2001, mengakibatkan banyak pula Wajib Pajak yang mengalami penurunan 

pembayaran angsuran masa PPh Pasal 25-nya. Sebab besarnya angsuran masa 

PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan pada laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 

lalu. Disamping itu, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai sarana 
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penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat 

membayar dan atau melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25, mengalami hambatan 

karena adanya perbaikan program SIP (Sistem Informasi Perpajakan).

Apabila dibandingkan dengan rencana penerimaannya, realisasi 

penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta pada tahun 2001 dan 2002 belum 

dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh Kanwil. Hal ini 

dikarenakan pada tahun 2001 terjadi perubahan ketentuan pelaksanaan 

Undang-undang PPh yaitu dengan diberlakukannya UU No.17 tahun 2000, 

sehingga banyak Wajib Pajak Badan yang mengalami penurunan pembayaran 

Pajak Penghasilannya karena terjadi perubahan penerapan tarif pajak (lapisan 

penghasilan kena pajak) seperti yang tampak pada tabel berikut ini.

Tarif Pajak yang Lama

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua 
puluh lima juta rupiah)

10%
(sepuluh persen)

di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima 
juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah)

15%
(lima belas persen)

di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) 

30%
(tiga puluh persen)

Sedangkan pada tahun 2002, rencana penerimaan PPh Badan mengalami 

beberapa kali perubahan dan penyesuaian hingga mencapai jumlah sebesar 

Rp25.766.980.000,00. Jumlah ini dirasakan masih terlalu besar dan tidak 

realistis bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh Badan tahun 
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2001. Sehingga realisasi penerimaan PPh Badan tahun 2002 pun akhirnya 

mengalami defisit sebesar Rp11.982.781.703,00.

Pada tahun 2003 realisasi penerimaan PPh Badan mengalami kenaikan, 

bahkan mampu melampaui target penerimaan yang telah ditentukan yaitu 

sebesar Rp20.883.683.102,00 dari target penerimaan sebesar 

Rp20.394.400.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2002, 

penerimaan PPh Badan tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 

Rp7.099.484.805,00 atau sebesar 51,50%.

Pada tahun 2004 realisasi penerimaan PPh Badan mengalami kenaikan 

yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp46.592.923.720,00. Jika dibandingkan 

dengan realisasi penerimaan tahun 2003, realisasi penerimaan PPh Badan 

tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar Rp25.709.240.618,00 atau sebesar 

123,11%. Hal ini disebabkan adanya tambahan setoran PPh Pasal 25 Badan 

dari KPP lain sebesar Rp17,9 milyar dan terdapat pelunasan tunggakan utang 

pajak dari Wajib Pajak sebesar ± Rp4 milyar. Dengan demikian, selama tahun 

2004 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional di wilayah kerja 

KPP Surakarta sudah membaik, karena PPh Badan dikenakan atas laba usaha 

dari Wajib Pajak Badan yang bersangkutan. Semakin besar laba usaha yang 

diperoleh berarti usaha Wajib Pajak mengalami pertumbuhan omset penjualan 

yang besar pula. Dan sudah tentu, semakin besar laba usaha yang diperoleh 

Wajib Pajak Badan berarti semakin besar pula PPh Badan yang harus 

dibayarkan.
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Besarnya kenaikan (penurunan) realisasi penerimaan PPh Badan KPP 

Surakarta periode 2001-2004 dari data di atas, dapat dilihat pada tabel II.2 

berikut ini.

Tabel II.2
Persentase Kenaikan (Penurunan)

Penerimaan PPh Badan KPP Surakarta
Periode 2001-2004

Tahun 
Anggaran

Realisasi Penerimaan 
PPh Badan

Kenaikan 
(Penurunan)

Persentase 
(%)

2001

2002

2003

2004

18.657.437.677

13.784.198.297

20.883.683.102

46.592.923.720

-

(4.873.275.380)

7.099.484.805

25.709.240.618

-

(26,12)

51,50

123,11
Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Surakarta, data diolah

Persentase kenaikan (penurunan) di atas dihitung dengan cara membagi 

jumlah kenaikan (penurunan) reliasasi penerimaan PPh Badan tahun sedang 

berjalan dengan jumlah realisasi penerimaan PPh Badan tahun sebelumnya 

sebagai tahun dasar.

Besarnya persentase kenaikan (penurunan) penerimaan PPh Badan 

tersebut belum dapat dijadikan dasar bahwa penerimaan PPh Badan di KPP 

Surakarta tidak efektif. Namun, penulis dapat menghitung persentase 

efektifitas penerimaan tersebut berdasarkan tabel II.1 di atas, yaitu dengan 

membandingkan antara hasil aktual dengan tujuan yang direncanakan dan 

standar (Gitosudarmo dan Mulyono, 1996). Dengan demikian, persentase 

efektivitas dihitung dengan membagi realisasi penerimaan PPh Badan dengan 

rencana penerimaan PPh Badan dikalikan 100%. Suatu tujuan dikatakan 
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efektif jika persentase efektivitas sama dengan atau lebih dari 100%, dan 

begitu pula sebaliknya.

Persentase efektivitas realisasi penerimaan PPh badan terhadap rencana 

penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta periode 2001–2004 dapat dilihat 

pada tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3
Laporan Efektivitas Realisasi Penerimaan PPh Badan

terhadap Rencana Penerimaan PPh Badan KPP Surakarta
Periode 2001– 2004

Tahun 
Anggaran

Realisasi Penerimaan 
PPh Badan

(a)

Rencana Penerimaan 
PPh Badan

(b)

Persentase Efektivitas
(a : b) x 100%

2001
2002
2003
2004

18.657.473.677
13.784.198.297
20.883.683.102
46.592.923.720

22.361.000.000
25.766.980.000
20.394.400.000
29.290.000.000

83,43
53,50

102,40
159,07

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Surakarta, data diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa realisasi 

penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta setiap tahunnya dapat dikatakan 

cukup efektif. Hal ini terbukti dari besarnya persentase efektivitas yang 

melebihi 100%, yaitu untuk tahun 2003 persentase efektivitas sebesar 

102,40%, tahun 2004 persentase efektivitas sebesar 159,07% meskipun pada 

tahun 2001 dan 2002 persentase efektivitas di bawah 100% yaitu sebesar 

83,44% dan 53,50%. Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa 

realisasi penerimaan PPh Badan tahun 2004 sangat efektif dengan persentase 

efektivitas tertinggi selama periode 2001–2004 yaitu sebesar 159,07%.

Jika dirata-rata persentase efektivitas penerimaan PPh Badan selama 

periode 2000–2004 lebih dari 100%, maka rata-rata penerimaan PPh Badan di 

KPP Surakarta dapat dikatakan efektif. Persentase efektivitas rata-rata 
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penerimaan PPh Badan KPP Surakarta periode 2000–2004 tersebut dapat 

diperoleh melalui perhitungan berikut ini.

Persentase Efektivitas  =
Total Realisasi Penerimaan PPh Badan

x 100%
Total Rencana Penerimaan PPh Badan

=
99.918.278.796

x  100%
97.812.380.000

= 102,15%

Rata-rata persentase efektivitas penerimaan PPh Badan selama periode 

2001–2004 di KPP Surakarta ternyata diketahui lebih dari 100%, yaitu 

sebesar 102,15%. Dengan demikian, penerimaan PPh Badan di KPP 

Surakarta periode 2001–2004 dapat dikatakan efektif.

3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh KPP Surakarta

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional untuk merealisasikan target 

atau rencana penerimaan PPh Badan, pihak KPP Surakarta menemukan 

beberapa kendala baik yang bersifat intern maupun ekstern.

a. Kendala Intern

1) Wajib Pajak

 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya, khususnya di sini Wajib Pajak PPh Badan. Hal ini 

disebabkan karena faktor tingkat pendidikan dan pengetahuan 

Wajib Pajak yang relatif rendah, sehingga kurang memahami 

ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

 Wajib Pajak enggan untuk meminta penjelasan atau penyuluhan 

mengenai hal-hal yang belum diketahui berkaitan dengan 
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pemenuhan segala kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan 

masih adanya anggapan bahwa segala sesuatu yang berhubungan 

dengan kantor pajak, Wajib Pajak akan merasa dirugikan baik 

secara material maupun imaterial.  

2) Fiskus 

 Kurangnya jumlah tenaga SDM yang mempunyai keahlian yang 

standar, sehingga tingkat pengawasan yang dilakukan KPP 

Surakarta masih terbatas sekali, karena jumlah antara fiskus 

dengan Wajib Pajak yang diawasi tidak seimbang.

 Sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas, sehingga Fiskus 

dalam mengakses data yang diperlukan guna pengawasan pun 

menjadi terbatas.

 Program Aplikasi SIP (Sistem Informasi Perpajakan) masih 

terdapat kekurangan dan kelemahan atas kevalidan output datanya, 

sehingga seringkali Fiskus mengalami kesulitan dalam melakukan 

pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak. Fiskus masih sering melakukan pekerjaan yang 

berulang-ulang cross chek antara data output SIP dengan fisik 

dokumen yang bersangkutan.

b. Kendala Ekstern

Kendala ekstern yang dihadapi KPP Surakarta dalam pelaksanaan 

pemungutan Pajak Penghasilan Badan adalah kondisi politik dan ekonomi 

regional maupun nasional yang belum stabil. Hal ini dapat ditunjukkan 
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seperti nilai tukar rupiah (selisih kurs) yang cenderung semakin melemah, 

sehingga mengakibatkan harga barang dan jasa yang merupakan bahan 

baku produksi ikut naik yang pada akhirnya beban produksi makin 

membesar dan laba usaha yang diperoleh pun semakin kecil. 

4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Fiskus Dalam Mengatasi Kendala-

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak

 Mengintensifkan kegiatan penyuluhan melalui Kantor Penyuluhan dan 

Pengamatan Potensi Perpajakan.

 Melakukan pendekatan persuasif bagi Wajib Pajak yang kurang peduli 

terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

 Melakukan sosialisasi setiap kali ada ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang baru, sehingga diharapkan ketentuan tersebut 

dapat segera dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh Wajib Pajak. 

Dengan demikian diharapkan sudah tidak ada lagi komplain dari Wajib 

Pajak di masa-masa mendatang karena ketidak tahuannya.

 Kepala KPP Surakarta selalu mengikutsertakan pegawainya dalam 

program pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh kantor Pusat DJP 

guna memenuhi kebutuhan SDM yang mempunyai keahlian khusus sesuai 

dengan bidangnya masing-masing.

 Setiap sebulan sekali KPP Surakarta mengadakan in-house training guna 

membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

tugas rutin.
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 Terhadap program Aplikasi SIP yang masih belum sempurna, KPP 

Surakarta sering meminta bantuan dan memberikan masukan kepada 

Programer di Kantor Pusat DJP untuk membenahinya sesuai dengan 

kebutuhan KPP.

5. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Fiskus Dalam Meningkatkan Penerimaan 

PPh Badan

 Melakukan pengawasan terhadap 100 Wajib Pajak Besar Badan dan 

memberikan himbauan kepada Wajib Pajak lainnya.

 Memberikan sanksi administrasi (law enforcement) terhadap Wajib Pajak 

yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

 Segera menyelesaikan pemeriksaan yang dilakukan, sehingga diharapkan 

dari hasil temuan pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan pembayaran 

PPh Badan.

 Mencermati Wajib Pajak yang trend omzet usahanya mengalami 

penurunan setiap tahun atau rugi terus menerus.

 Melakukan Chross check antara data SPT Tahunan PPh Badan dengan  

elemen data pada SIP, misal bukti potong/bukti pungut, data alat 

keterangan, dan data prioritas. 

 Melakukan equalisasi peredaran usaha antara PPh Badan dan PPN serta 

membandingkan tingkat keuntungannya dari usaha Wajib Pajak Badan 

yang sejenis.
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 Pengelompokkan Wajib Pajak berdasarkan sektor usaha, melalui 

pengelompokkan ini akan diawasi secara lebih intensif Wajib Pajak Badan

dalam 5 sektor dominan.
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BAB III

TEMUAN

A. Kelebihan

1. Realisasi penerimaan PPh Badan selama periode 2001-2004 yang tertinggi 

terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp46.592.923.720,00. Hal ini 

disebabkan adanya tambahan setoran PPh Pasal 25 Badan dari KPP lain 

sebesar Rp17,9 milyar dan terdapat pelunasan tunggakan utang pajak dari 

Wajib Pajak sebesar ± Rp4 milyar.

2. Realisasi penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta dari tahun anggaran 2001–

2004 mampu melampaui rencana yang telah ditetapkan. Dengan presentase 

efektivitas penerimaan PPh Badan periode 2001–2004 rata-rata di atas 100%, 

yaitu sebesar 102,15%. Dengan demikian penerimaan PPh Badan selama 

periode 2001–2004 dapat dikatakan efektif.

3. Langkah-langkah yang diambil KPP Surakarta dalam mengatasi segala 

kendala yang ada dan upaya meningkatkan penerimaan PPh Badan sudah 

cukup baik, hal ini terbukti dengan kenaikan realisasi Penerimaan PPh Badan 

sebesar 51,50%  pada tahun 2003 dan 123,10% pada tahun 2004.

4. Adanya upaya-upaya dari pihak KPP dalam meningkatkan penerimaan PPh 

Badan, sudah mulai menitikberatkan pada pelaksanaan pemeriksaan yaitu 

kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak.
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B. Kekurangan

1. Realisasi penerimaan PPh Badan tahun 2002 bila dibandingkan dengan tahun 

2001 terjadi penurunan, yaitu sebesar Rp4.873.275.380,00 atau 26,11% dari 

penerimaan tahun 2001. Hal ini terjadi karena adanya restitusi PPh Badan 

hingga mencapai Rp4.554.482.409,00. Penurunan tersebut adalah penurunan 

penerimaan PPh Badan terendah selama periode 2001-2004, sehingga 

persentase efektivitas penerimaan PPh Badan tahun 2002 pun merupakan 

yang terendah, yaitu sebesar 53,50%.

2. Dalam upaya menegakkan law enforcement yaitu penerapan sanksi 

administrasi melalui penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) mengalami 

keterlambatan karena adanya perbaikan dan pembenahan Aplikasi SIP 

(Sistem Informasi Perpajakan).

3. Masih banyak tunggakan SPPP (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak) yang 

belum diselesaikan, dikarenakan jumlah pegawai kurang memadai atau tidak 

seimbang dengan jumlah Wajib Pajak yang akan diperiksa.

4. Kurangnya personil untuk memeriksa pajak atau melakukan audit, sehingga 

menghambat efektifitas kerja dalam pemeriksaan dan audit itu sendiri.

5. Kurangnya sosialisasi tentang tata cara dan aturan dalam perpajakan sehingga 

banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

benar, seperti WP menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tidak lengkap 

lampirannya dan tidak benar pengisiannya, sehingga menghambat perekaman 

data masuk SPT.
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BAB IV

REKOMENDASI

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa realiasi penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta 

sudah mampu melampaui rencana yang telah ditetapkan. Kecuali tahun 2002, 

yang disebabkan adanya restitusi pajak. Meskipun demikian rata-rata persentase 

penerimaan PPh Badan selama periode 2001–2004 cukup efektif dengan rata-rata 

persentase lebih dari 100 % yaitu sebesar 102,15%. 

Dengan melihat hasil penelitian dapat dikatakan bahwa fiskus khususnya 

seksi PPh Badan berhasil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang 

diembannya.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta 

umumnya sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal, seperti 

penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak 

menyampaikan SPT, sehingga kadang-kadang menyebabkan tingkat realisasi 

penerimaan tidak sesuai dengan rencana penerimaan.

Kesimpulan di atas menyatakan bahwa penerimaan PPh Badan di KPP 

Surakarta sudah efektif. Namun masih perlu adanya optimalisasi peningkatan agar 

penerimaannya lebih efektif.
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B. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan menganalisis data, maka saran yang 

dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu diteliti kembali apakah terjadinya restitusi PPh Badan tersebut 

dikarenakan pelunasan ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang atau 

karena Wajib Pajak mengalami kerugian, sehingga pelunasan pajak dalam 

tahun berjalan dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan. Dengan demikian, 

diharapkan adanya restitusi PPh Badan tidak akan banyak berpengaruh 

terhadap realisasi penerimaannya.

2. Perbaikan dan pembenahan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan sebaiknya 

bisa dikerjakan tanpa harus menghambat kerja. Misalnya dilakukan di luar 

jam kerja, dan penyempurnaan program SIP tersebut sedini mungkin dapat 

diantisipasi dengan SDM yang profesional.

3. Tunggakan SPPP sebaiknya segera ditindaklanjuti dan diselesaikan, misalnya 

dengan menyamakan persepsi antara Wajib Pajak dan Petugas Pemeriksa 

sepanjang masih dalam koridor hukum yang tidak melanggar peraturan 

perundang-undangan perpajakan, sehingga kegiatan pemeriksaan bisa 

dilakukan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran yaitu guna menguji 

kepatuhan Wajib Pajak.

4. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitasnya 

masing-masing, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

selalu diintensifkan, sehingga Wajib Pajak menjadi lebih paham dan tahu. 



46

Diharapkan pula, dengan pendekatan persuasif tersebut dapat meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Yang pada akhirnya akan berpengaruh secara langsung dalam 

upaya peningkatan jumlah penerimaan PPh Badan.
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